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синергия

Наръчник 
по проект 

www.chudno.weebly.com
www.synergyproject.weebly.com



Други наши 
инициативи:

Мисията на Сдружение 
“ЧУДнО” е да помага на хората 
да развиват своите способности, 
съзнание и капацитет, и да 
подобряват качеството си 
на живот. Ние сме екип от  
психолози -специалисти, които 
използват различни похвати 
за активиране на човешкия 
потенциал и навигираме хората, 
за да стигнат до своя.
web: www.life-navigators.com

Dobrini.org свързва хората, 
които имат нужда от добрина с 
добротворци (хора, които искат 
и могат да помогнат). Направи 
добрина, подари усмивка и 
тя задължително ще ти бъде 
върната. И когато ти имаш нужда 
от добрина, със сигурност ще 
има кой да откликне. 
web: www.dobrini.org

В Център за Творчество 
Фрейле често ще 
чуете смях, песни и ще 
усетите приповдигнато 
настроение. Защото тук 
се събираме да сътворим 
деня си и да му се 
радваме. Ако си търсите 
място за вашите занятия, 
обърнете се към нас, ще 
се радваме да допълним 
заедно програмата ни.
web: www.freyle.bg
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Здравей приятелю,
От името на Сдружение „ЧУДнО“ те 

приветстваме в пространството на проект 
„Синергия“. Терминът „синергия” означава 
съвместно действие, при което крайният 
ефект е по-голям от сумата на ефектите, 
предизвикани поотделно от всеки фактор. 

Целта на проект „Синергия” е да се работи 
за подобряването на три сфери от живота 
на младите хора в България - здравна, 
финансова и социална сфера. Това ще 
доведе до развитие на нови гледни точки 
и умения, и обогатяване на цялостния 
мироглед на теб, този които държиш този 
наръчник. 

В периода 11-15 юли 2012г. събрахме 
дванадесет млади човека от седем града 
в България. Те  преминаха тренинги за 

инструктори по Йога на смеха (здраве), 
финансова грамотност (бизнес) и личностно 
развитие (социална сфера). След завръщането 
по родните си места, обучените младежи 
поеха ангажимента да запознаят над 2000 
млади хора с целите на проекта и програмата 
„Младежта в действие”. Елемент от тази 
дейност дъжиш в ръцете си. В този наръчник 
ще откриеш информация как може да 
подобриш финасовата си грамостност, методи 
да подобриш здравната си култура и техники 
за справяне с ежедневните пречки.

Пожелаваме ти Усмихнат ден!

Екипът на проект „Синергия“

Този проект се реализира с финасовата подкрепа на програмта „Младежта в действие“ 
на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Младежки 
програми и инициативи“. Съдържанието на настоящия наръчник не отразява позицията на 
Европеската общност, програма „Младежта в действие“ или „НЦЕМПИ“ . 
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Работа с личностния потенциал

За да може да говорим за личностен  
потенциал (ЛП), първо трябва да го 
дефинираме. Личностният потенциал 
е даденост! Той не зависи от пол, 
възраст, образование, етнос или други 
социодемографски фактори. Под 
термина „личностен потенциал“ в 
нашата практика разбираме естествената 
способост на всеки човек да надхвърли 
обстоятелствата. 

Характерното за методиката, която 
ви представяме е, че тя разчита на 

хумора, абсурда и непривичните за 
дадена ситуация действия, за да разреши 
проблеми и ситуации, изглеждащи 
заплетени и нерешими. Избрали сме 
такъв позитивен подход поради простата 
причина, че абсурдът и хумоът са най-
лесният начин да сменим нагласата си 
към дадена ситуация и да се отърсим от 
очакванията си. 

Всеки един човек е създател на своята 
реалност. Това се доказва и от факта, 
че различните хора възприемат едно и 
също събитие по различен начин - за едни 
то е интересно, за други скучно, трети 
намират в него знание, а четвърти дори  
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не го разбират. И все пак това е едно и 
също явление, но различните хора живеят 
в различни варианти на света - интересен, 
скучен, ползотворен или непонятен. 
Научени сме да мислим, че това се случва 
независимо от нас, че причините за 
настроението и развитието на живота ни 
са външни. Всъщност ние сами правим и 
двете - настроението и жизнения път. 

ни принципи - когато направим някаква 
промяна в тази система, непременно 
повлияваме на цялата система - дори 
и в „проблемната“ й част.  Все пак още 
Айнщайн е казал, че „лудостта е да 
правиш едно и също нещо всеки път и 
да очакваш различен резултат“. В духа 
на вече казаното, най- лесно е когато 
попаднем в ситуация, която ни се струва 
блокирана и неподатлива на промяна, да 
направим нещо, което не сме правили в 
тази ситуация преди. А още по - добре 
и по - ползотворно е това непривично 
действие да е абсурдно.  Например, 
когато един наш колега го нападна 
глутница кучета, вместо да се стресне 
и да бъде нахапан, той си измислил на 
момента и изиграл пред кучетата балет 
с якето си като пелерина. Резултатът бил 
крайно озадачени кучета и невредим 
наш колега. В това свое действие той е 
съчетал двата принципа - променил е 
нещо в системата „глутница - жертва“ 
и то е било абсурдно, с което си е 

Нервната ни система е 
организирана по такъв начин, че 
да систематизира и подрежда 
нещата в лесно изпълними модели 
- система от действия, които да 
водят до определен резутат. 

В  „Работа с личностния потенциал“ 
разглеждаме човека като цялостна 
система - единство между тяло и психика. 
Също го разглеждаме като съставна част 
в системата „човек- свят“. От тази гледна 
точка произлиза и един от основните 
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спестил вероятността от грешки. Тези 
принципи могат да се прилагат и към 
по големи системи в живота ни - лесно 
раздразнение, често повтарящи се  
здравословни проблеми или някоя друга 
некомфортна система, в която сме влезли 
волно или неволно. 

В квантовата психология вече е 
доказано, че трима учени, провеждащи 
един експеримент при абсолютно 
еднакви условия, получават три напълно 
различни резултата. 

това наистина става, това се превръща в 
неговата реалност.

Това, което ние наричаме личностен 
потенциал не е нещо, което се проявява 
само при извънредни обстоятелства. 
Напротив, личностният потенциал е 
винаги активен и работещ, но поради 
влиянието на различни социо-културни 
фактори, формиращи разбирането на 
хората, техните навици и убеждения, 
той работи не винаги в посоката, желана 
от човека. Това е едно от най-важните 
му аспекти - неговата безпристрастност 
и непрекъснато участие в човешкия 
живот. Поради това става възможна 
и употребата му за терапевтични 
цели – чрез вкарване на определени 
принципи в практика, да се използват 
неговите възможности в посока, която е  
по - комфортна и желана.

Още за личностния потенциал може да 
намерите на http://life-navigators.com/

Автори: Андрей Ганев и Петър Петров

Единственото различно в 
експеримента е само нагласата 
на учения и неговото очакване за 
крайния резултат.

При работата с личностния потенциал 
ефектът е същият. Ако човек вярва, че 
не му върви в живота, че „все на него се 
случват“ разни неща, че е нещастен и т.н, 
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Стратегията “Живот” или  
какви са правилата?

От дете всеки от нас играе, това е 
любимото ни нещо – така изучаваме 
света, така се забавляваме, така създаваме 
приятелства.

На училище тръгваме, за да се 
подготвим за една по-голяма и по-
интересна игра – собствения ни живот.

Нарамваме тежките раници и 
потъваме в дебрите на различните 
науки. След 12 години излизаме от 
училище грамотни, но и препълнени със 
схеми, алгоритми, понятия и факти – 
дословно наизустени, които така и не 

разбираме защо са ни необходими. 
Оказва се, че покрай цялото това усилие – 
образователният процес в училище - ние 
сме пропуснали да научим най-важното.

Какви са правилата на реалния 
живот и какво е необходимо за да 
бъде живота ни изпълнен с много 
радост, удоволствие и изобилие. 
Как да правим това, което искаме и 
когато искаме.

Как да бъдем свободни?
В училище не ни учат, че основният 

ресурс в нашият живот са парите. 
Как парите идват при нас? Как да работят 
за нас? Какво ни дават? Защо са ни 
необходими? Какво трябва да правим, за 
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да не чувстваме липсата им, а винаги да 
имаме достатъчно?

Най-важното, което трябва да знаем е, 
че парите са енергия.

Те са това, което се връща при 
нас, след като сме направили нещо, 
от което има полза за другите. 
Нашият живот е една игра – една 
стратегия. Основната и цел е: как да 
придобием повече от този ресурс – 
парите. Ресурс, който ни осигурава 
възможността да бъдем свободни.

Тази игра си има точни последо-
вателности, закони и правила.

Картата на тази стратегия, в която се 
описват всички наши действия, е нашият 
финансов отчет. Всеки един човек, 
всяко едно семейство, всеки един бизнес 
или група от хора имат такава карта, 
независимо дали си дават сметка или не. 
Колкото по-наясно сме с подробностите 
в тази карта, толкова по-големи са 
шансовете ни да бъдем победители и 

господари на това, какво ни се случва.
Парите, към които се стремим, текат 

по две големи реки.
Първата река е по-бърза, но по-

маловодна. Парите от нея получаваме 
с малко закъснение от месец – два. Тук 
нашите доходи са линейни – ако работим 
имаме пари, ако не работим нямаме пари. 
За да ползваме ресурса на тази река ние 
плащаме с личното си време.

Тази река може да се пълни от два 
различни потока:

-„Потока на наемните работници” – 
когато си имаме работодател и сами сме 
се съгласили на неговите условия – да 
изпълняваме определени задължения 
за точно фиксирано време срещу точно 
фиксирани пари под формата на заплата. 
Тук имаме сигурност за парите си в края 
на месеца и много свободно време.

Някой друг е поел отговорността да ни 
осигури тази сигурност.
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От нас се иска само да изпълняваме 
задълженията си.

-„Потока на свободните професии и 
малкият бизнес” – когато сами сме си 
работодател или сме работодател и на 
още няколко човека. Тук доходите ни не 
са фиксирани. Ние можем да получаваме 
много повече отколкото ако работим 
за някои друг, но нямаме сигурността 
на гарантираните пари от заплата. 
Доходите ни са обвързани с времето, 
което отделяме – когато работим много 
и имаме много поръчки имаме високи 
доходи. Когато работим по-малко време 
или имаме по-малко поръчки доходите 
ни значително намаляват.

Ние сме отговорни за нашите доходи и 
свободно време.

Чрез този поток парите текат при 
всички хора, които работят на хонорар: 
лекари, адвокати и актьори на свободна 
практика, хора извършващи различни 
услуги: зъболекари, фризьори, майстори, 

таксиметрови шофьори, собственици на 
малък бизнес, които лично са ангажирани 
с целият бизнес процес.

Когато сме сигурни в уменията си, в 
управлението на първата река и това да 
плащаме с личното си време вече не ни 
харесва, ние можем да положим усилие и 
създадем условия за потичане на втората 
река.

Усилието, което трябва да направим е 
да създадем или купим Актив.

Актив е всяко нещо, което ни носи 
пари докато го притежаваме и не се 
изисква да плащаме с личното си време. 
По тази река, парите идват по-бавно 
при нас, те са резултат от работата, от 
изработеното време и на други хора. 
До изграждането на Актива ние можем 
да разчитаме само на първата река, но 
веднъж потекли парите от втората река 
нямат ограничения.

Това е реката, която веднъж създадена 
става все по пълноводна, по- бърза и ни 
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осигурява свободата да правим това, което 
искаме, когато искаме и с когото искаме.

Втората река се пълни от два потока:
-„Потока на бизнес притежателите” 

– когато сме наели други хора, казали 
сме им какво да правят, създали сме 
организация от правила, задължения 
и контрол, осигурили сме доставчици 
и клиенти и механизми за тяхното 
подържане. Нашата бизнес система 
работи без личното ни участие.

Ние сме създали Актив, които ни носи 
пари и затова разполагаме с личното си 
време да го насочим към други проекти 
или към неща, които са ни интересни.

-„Потока на инвеститорите” – когато 
имаме пари, ние можем да ги накараме да 
работят за нас като си купим Актив.

Активът, които си купуваме може да 
е бизнес система, може да е недвижимо 
имущество, може да са ценни книжа, 
може да са авторски права, но веднъж 
придобит докато го притежаваме този 

Актив ни носи пари, които отново 
ни осигуряват лично време и много 
възможности.

Всичко, което получаваме и от двете 
реки формира нашият общ доход.

Парите текат към нас и за да живеем 
ние използваме тяхната сила, като ги 
насочваме към определени канали. Това 
са нашите разходи.

*  Първият канал е задължителен. 
Това са разходите, без което не 
можем за живеем нормално. Това са 
разходите за нашите  данъци  – парите, 
които всеки месец плащаме за да може 
най-важната структура на нашето 
общество – държавата, която ни 
гарантира сигурност и спокойствие и 
относителен комфорт, да работи.

Всички ние имаме  задължителни 
разходи за храна, ток, вода, дрехи, наем – 
неща, които са ни необходими, за да 
живеем нормално и за които се налага 
всеки месец да плащаме.
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*  Вторият канал това са нашите 
непредвидени разходи  – това са неща,  
които не се случват всеки ден, не винаги 
можем да предвидим, но за които се 
налага да плащаме. Заболи ни зъб – трябва 
да си платим да зъболекарската услуга. 
Счупи ни се колата – трябва да си платим 
за ремонта й. Решим да пребоядисаме 
жилището си или да празнуваме важна 
годишнина – отново ни трябват пари.

Всички останали разходи си имат 
една причина и това е, че ние сме създали, 
придобили и притежаваме пасив.

Пасивът е всяко нещо, което докато 
притежаваме всеки месец ни взема пари – 
независимо от това дали искаме или не.

Пасиви са всички договори, с които 
се ангажираме да плащаме за по-дълъг 
период от време: нов телефон, купен на 
лизинг, мебели, апаратура, купени на 
изплащане, всички операции извършени 
през кредитната ни карта, потребителски 
кредити, абонаменти, договори за ипотека.

Първите два канала са задължителни 
и ако искаме да живеем нормално не 
можем да пренебрегнем. 

*  Тозият трети канал, създаден от 
притежанието на пасиви е изцяло в 
наша власт. Ние можем съзнателно да 
контролираме дали да го създадем или 
не. Дали да насочим вниманието си и 
ресурсите си за създаване на втора река, 
която да ни дава постоянен приход на пари 
или се фокусираме към прокарването на 
канал, които да ни черпи постоянно пари.

Къде ще ни е фокуса?
От това какво е нашето решение 

зависи какво ще е нашето 
бъдеще и кой ще е победителят 
в стратегията наречена „Живот“. 

Робърт Кийосаки е човекът, 
който  създава система, която ни 
учи на уменията, необходими за 
нашата финансова грамотност.

Автор: Деяна Петрова
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Йога на смеха или  
как да се смеем повече в ежедневието

Всички знаем, че смехът е най-
доброто лекарство. За съжаление, в 
днешни дни, все по-рядко ни се случва 
да си намерим повод да се разсмеем. 
Това ни кара да се питаме: как да внесем 
повече смях и радост в живота си?

Йога на смеха или Хасия йога, е 
уникална практика, която съчетава 
безусловен сърдечен смях с йога 
дишане. С йога на смеха, всеки може 
да се смее, без да разчита на хумор, 

шеги или комедийни изпълнения. 
Първоначално смехът започва като 
физическо упражнение в група и 
скоро прераства в силен, заразителен и 
спонтанен смях. Участниците в групата 
се гледат в очите и взаимодействат 
помежду си, което ги сближава и им 
носи чувство на радост. 

По време на йога на смеха забравяме 
за проблемите си като възрастни и 
се забавляваме като деца, защото 
именно по време на игра се ражда 
смехът. Практиката се базира на факта, 
че човешкото тяло не прави разлика 
между имитирания и истинския смях.
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Ако ви предстои изпит, 
интервю, презентация или 
всякаква друга ситуация, която 
ви притеснява, легнете по гръб, 
прегърнете коленете си и се 
посмейте свободно 10 минути. 
Притеснението веднага ще 
изчезне.

За да се освежите и да се 
освободите от напрежението, 
практикувайте “коремно 
дишане”. Представете си, че в 
корема ви има балон, който при 
вдишване се изпълва с въздух, 
а при издишане се изпразва. 
Поставете ръка на корема, за да 
следите как се движат коремните 

мускули. Стремете се да 
дишате бавно и равномерно, 
а издишането да е по-дълго от 
вдишването.

Основен принцип на йога на 
смеха е “движението прави 
настроението”.  За да се смеете 
повече и по-лесно, движете 
тялото си и играйте все едно сте 
деца, защото смехът се заражда в 
играта.

Практикувайте долупосочени-
те упражнения за смях всяка 
сутрин по няколко минути за 
максимален ефект и дълготрайни 
ползи. Започнете с упражнения 
за смях и продължете с няколко 
минути коремно дишане.

Практически съвети:

За 16 години йога на смеха се 
разпространява в десетки хиляди 
клубове за смях в над 70 държави по 

цял свят, където хората я практикуват 
като средство за чудесно здраве, добро 
настроение и създаване на приятелства.
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УПражнения 
за смях:

1. “Едното око плаче, 
другото се смее”

Слагаме едната ръка на 
едното око и се преструваме, 
че плачем, защото сякаш 
виждаме живота откъм 
тъжната му страна. След 
това слагаме другата ръка 
на другото око, защото 
всъщност животът е толкова 
смешен! Повтаряме още 
няколко пъти.

2. Смях за чист ум
Представяме си, че държим 

с ръцете си двата края на 
парцалче, което минава през 
едното ухо и излиза през 
другото. Започваме да движим 
въображаемото парцалче и 
почистваме ума си от лоши 
мисли. Може да “почистим” и 
езика си от лоши думи. Докато 
правим това се смеем!

3. Мълчалив смях
Слагаме ръка на устата 

си, все едно ни е забранено 
да се смеем високо, защото 
някой спи в съседната стая. 
Започваме постепенно да 
се смеем тихо, почти без 
звук. Смехът се засилва 

постепенно.
4. Смях с микрофон
Представяме си, че 

държим в ръка микрофон. 
Първоначално се смеем 
тихо, сякаш на себе си. После 
слагаме микрофона пред 
устата си и започваме да се 
смеем високо, като усещаме 
как смехът ни идва от корема. 
Повтаряме още няколко пъти.

5. Преял смях
Поставяме ръце на 

корема си и започваме да 
го масажираме леко, като 
усещаме как коремът ни се 
движи от смеха под ръцете ни.

Йога на смеха има благотворно 
влияние върху здравето ни, особено като 
превантивно средство. Смеейки се по този 
начин започваме да се чувстваме по-леки, по-
свободни, не се взимаме толкова насериозно 
и общуваме по-лесно с околните.

По време на смеха мозъкът ни се оросява 
и се снабдява с кислород, което ни позволява 
да запомняме и мислим по-добре. Чувстваме 
се свежи, отпочинали и щастливи от живота!

Повече информация за Йога на смеха: 
www.laughteryoga.bg

автор: Силвия Пенчева



нека направим живота си по-лесен...
Когато някой ти липсва............................................................ОБАДИ МУ СЕ
Когато искаш да се срещнеш с никой......................................ПОКАНИ ГО
Когато искаш да бъдеш разбран........................................ОБяСНИ ДОБРЕ
Когато имаш въпроси.................................................................................ПИТАЙ
Когато нещо не ти нахерсва......................................................ИЗКАЖИ ГО
Когато нещо ти харесва...................................................................ЗАяВИ ГО
Когато искаш нещо............................................ПОИСКАЙ ГО НА ГЛАС
Когато обичаш някой...............................................................КАЖИ МУ ГО
Когато искаш да постигнеш нещо....................................................................
......................................ДРъЖ СЕ ТАКА ВСЕ ЕДНО ГО ИМАш ВЕЧЕ
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